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 ورور  او ملګری
  
 
 دي. شوي پېښ کې موسم په اوړي د کې کلي یوه په پخوا ډېر دا
 چې  سهار  یو  وو.  شوي  کاږه  را  ته  ځمکې  او  ډک  وریژو   د  وږي  و،  ښه   ډېر  حاصل  و.  وخت  ټولولو  د  حاصل  د

 الندې  پښو  تر   کرونده  وریژو  د  او  شوي  ایستل  را  بېخه  له  وږي  وریژو  د  چې  لیدل  ویې  راغلل  ته  کروندو  بزګران
  کولو  غال  د  چا  کړي؟  خراب  حاصل  زموږ  چې  کړی  جرأت   دومره  چا  چې  ویل  ویې  او  شول  حیران  بزګران  ده.  شوې
 کړی؟ فکر

 والړل. ته کورونو خپلو خپلو، او کړې راټولې ځېور د یې وریژې دومره شول کولی څومره چې بزګرانو
 پرېکړه  بزګرانو  دي.  ګرزېدلې  څوک  کوم  کې  کروندو  په  هم  بیا  چې  لیدل  ویې  راغلل  ته  کروندې  ورځ  بله  چې  بزګران

 رانغی. بېخي شپه دې په و، چاالکه غل خو کړه پیل پیره  نوبت په هغوی ورکړي. سزا ښه او  وڅاري غل چې وکړه
 ویل:  ویې او  شول هخوشال بزګران

 ورکولو  سزا بې هم یې موږ  کوي الندې  پښو تر وریژې زموږ چېرې که چې شي پوه پرېږده ووېراوه! ښه مو غل -
 پرېږدو. نه

  غال   په  وریژو  د  یې  لخوا   شپې  د   او  شو  راپیدا  هم  بیا  غل  خو  کړل  بس  کول  پیره  کرونده  په   دې  له  وروسته  بزګرانو
 شوه. الندې ګواښ تر بیا ځل یو کرونده وریژو د وکړ. پیل کولو

 ماتولی. شو نه کې کاراته په  هېچا هغه و. زړور او مهربان ډېر تارا اوسېدو. ځوان یو   نامه په تارا د کې کلي دې په
 وڅاري.  غل لخوا شپې د چې وکړه پرېکړه یې ځکه نو وکړي مرسته سره خلکو له  چې  لرله هیله تارا
  تارا   وه.  تیاره  تپه  او  سپوږمۍ  بې   شپه   شو.  روان  ته  لوري   کروندې  د   شوه  تیاره  چې   او   واخیستله   لکڼه  اوږده   یوه  تارا
  یې  ناڅاپه  ایست، و انتظار ډېر هغه راشي. غل چې و   انتظار ته دې او ایستله سا یې  ورو ورو، پرېوت،  کې وښو په

 تود او پښېدو شو رانږدې چې خو راځي چې ګامو په لکه  لومړی راتلونکی راځي. پټ پټ، څوک کوم چې واورېدل
 والوت.  را ورسره هم باد

 ده. تیاره چې ځکه ویني نه هېڅ خو ګوري خوا او  شا دی، پروت کې وښو په تارا
 ریبي. وږي وریژو د  لور په غل چې شوه ښکاره  ته ور داسې او ونیو غوږ هغه
  یې  الندې پښو تر چې  لیدلو هغه  شو. روان ور ته لوري غږ  د لور  د او والړ را څخه خای پټ خپل له تارا ور زړه
 وکړ.  ګذار لرګي د غله  په  یې توان ټول خپل په او شو تاو را تارا دی. ناست څوک کوم
 شو. مړ او ولوېد را کې پښو په تارا د  وایستله، سا ځورونکې غله
 ژړل: ویې او ووېرېد تارا

 خلکو   له  چې  کاوه  فکر  ما  راتلل.   نه   هم  کې   خیال  په   مې  دا   ووژنم،   انسان  چې   غوښتل نه  خو   ما  وشو!  کار   بد  څه   دا   -
 ونیسم.   به غل او وکړم مرسته به سره
 مشورې   د   ته  ورور  مشر  او  ایست  و   اسویلی  سوړ  تارا  کېږي.  ژوندی  را   نه  بیا  غل   کړې  تویې  چې  اوښکې  څومره  هر

 وویل: ته ورور مشر خپل هغه ورغی. لپاره
 ووژنم. څوک غوښتل نه ما  ېچ  ووایه کې مخ په خلکو د وکړه. مرسته سره ما له وروره،

 ویل: ویې او شو غوسه  په هغه په ورور مشر
  کړې.   ګډ   درسره  هم   ما  چې   غواړې   او  اچوي  الس  ته  کارونو  خطرناکو  پخپله  یې!   سړی  خراب   څومره  ته   چې   اخ  -

  دی؟   نه  انسان  غل  نظر  په  ستا  تړله.  مال  ته  وژلو  غله  د  دې  کله  چې  وې   راغلی  لپاره  مشورې  د  ته  ما  وخت  هغه  به  ته
 یې. وژونکی ته ځکه نو وژلی انسان  بلکه غل یوازې نه تا
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 وکړه: پوښتنه څخه ورور له یې ځکه نو شو وارخطا بېخي تارا
 دي.  شوي غلطي  په څه هر دا چې ورکړې شاهدي  کوم هیله څخه ستا سوځېږي؟ نه زړه ما په ستا وروره، مشره -

 ویل: ویې او شو غوسه په ورور مشر
 په  سره   ستا  هم  زه  چې  وکړي  فکر  به  خلک  نو  ورکړم  شاهدي  زه  که  څه؟  که  یې  شوی  لیونی   ته  ورکړم؟  شاهدي  -

 شته!  نه اړیکه هېڅ سره وژونکي له  زما ووزه! څخه کور له  زما وم. شریک کې وژنه دې
  زه   »  وکړ:  فکر  سره  ځان  له  هغه   تویوي.  اوښکې  تودې  او  دی   روان   تارا  وشړلو.   څخه  کور  خپل   له  کشر  ورور  مشر
  ډوب کې ډنډ په چې  ده  ښه شم. والړ چېرې چې پوهېږم نه دی.  بېزار څخه ما له هم  ورور ان خالصېدلی، نشم اوس
 شم«. 
  ته   ډنډ  چې  دې  له  مخکې  »   وویل:  سره  ځان  له  هغه  ورسېد.  را  ته  کور  ملګري  یوه  خپل  د  چې  هغو  تر  تلو  تلو،  تارا
  وکړم«. ښه مخه سره يملګر له او ورشم چې  ده  ښه شم، ډوب  او واچوم ځان

 ویل: ویې ورته او پرانیستله  دروازه ته هغه ملګري
 ده؟  شوې پېښه کومه که او ګرزې شپې د کوې، څه دا تارا، -

 خطایي  په  څرنګه  او  وکړي  مرسته  سره  خلکو  له  چې  غوښتل  یې  څرنګه  چې  وکړه  کیسه  ټوله  ته  ملګري  خپل  تارا
 وه.  خبره  شرم د  دا  چې ځکه ویل ونه څه  یې کې برخه په ورور مشر د شو.  ووژل السه له  ده  د غل کې

 وویل: ملګري تارا د
 هغه  غوښتل  نه  تا  چې  ووایم  ته  ټولو  به  زه  پرېږدم.  نه  یوازې  ورځ  بده  په  تا  زه  خوره،  مه  غم  شوې...ته  پېښه  بده  -

  ځای   یو  دواړو  د  وو.  هلته  ځای  یو  شپه  هغه   په  ته  او  زه  چې  وایم  وبه  ورته  نو  ونکړ  باور  هغوی  چېرې  که  ووژنې.
 دی. نه وېروونکی دومره هم مرګ
 وویل: تارا

  وایم!  ځواب پخپله  یې زه وي چې څه  هر غواړم، نه مرګ ستا زه مننه. څخه خبرو مهربانه له ستا -
 ویل: ویې او ورکړ ډاډ  ته هغه ملګري

  پسې   داسې  خبرې  خپلې  ملګري   ږي.کې  څه   چې  وګورو  وو،  ژوندي   به  دواړه   کېږه،  خواشینی  مه  ډېر  لري،  نه  پروا  -
  وژلي   د   څوک  چې   پوهېږې  نه   پورې  اوسه   تر   ته  ځکه  ووینو  غل   او  شو   والړ  ته  کروندې  چې  وي  به   ښه   کړې:   اوږدې

 شي.  وسپارل ته خاورو باید وي، پروت کې کرونده په هغه چې ده نه  ښه دا  دي.
 وویل: تارا

 ځو.  چې راځه وایې، رښتیا ته -
  ولیدل.  څه  تور  یو  یې  کې  منځ  په  شولو  د  او  راغلل  ته  کروندې  یې  ملګری  او  تارا  وه.  هم   شوې  رڼا  لږ  کې  وخت  دې  په

 مارماهي  لوی   ډنډ  د  بلکه   نه  انسان  ته   مخ  دوی   د   ودرېدل،  کلک  وچ  ځایونو  خپلو  په  شول   نږدې   ور  ته   هغه  چې   کله
 خلک  او و کوربه ډنډونو خوا او اش د مارماهي دا ونیسي. مارماهي دا چې لرله هیله څخه پخوا د بزګرانو و. پروت

 ویل: ویې او وخندل  ملګري تارا د وو. کړي مخامخ سره ستونزو ډېرو له یې
  له  د کلي همدارنګه او  وژغورل څخه غله له د حاصالت وکړه: مرسته سره خلکو له ځله دوه تا غل! ستا هم یې دا -

 کړل.  خالص څخه مارماهي شریر
 څخه  کلیو  ګاونډیو  ټولو  له  وه!  خوشالي  ډېره  څومره  راوړ.  یې  ته  کلي  او  خیستوا  را  مارماهي  لوی  ملګرو  دواړو
 راغلل.  لپاره  لیدلو د مارماهي د خلک
  یې: ویل او وو حیران ټول خلک

 کوربه! ډنډونو د  دی دا -
 دی!  لوی څومره -
 دی! وېروونکی څومره -
 غورلو. وژ څخه مارماهي شریر او لوږې  له د  موږ چې مننه څخه ستا تارا، -

  یې   ته  څنګ  او  کې  سر  په  مېز  د  تارا  کې  مېله  دې   په  کړه.   جوړه  پرې  یې  مېله  ښه   او  کړ   کباب  مارماهي  لوی  بزګرانو
 سخت په  یې سره ورور له  چې  و شرمنده ډېر  هغه راغلی. و  نه ته  مېلې ورور مشر تارا  د یوازې وو. ناست ملګری

 والړ.  څخه کلي خپل له لپاره تل د  او کړل ټول څیزونه کور د ټول خپل ورور مشر ونکړه. مرسته کې وخت
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